
 

 

 

Innovatív Dél-Zala – "Szívesen látjuk" - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek 
kialakítása, fejlesztése 

A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

                              

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

amely létrejött egyrészről  …………………………………………………(pályázó hivatalos 
neve, címe: ………………………………….. képviselője: ………………………….), mint a 
"Szívesen látjuk" - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése 

című  LEADER pályázatot benyújtó potenciális kedvezményezett,  

másrészről ……………………………………….............. (szervezet/vállalkozás neve, 
címe:……………………. képviselője: …………………………… ) mint együttműködő 
partner  

között az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 

Felek jelen megállapodás aláírásával szándékukat fejezik ki abban, hogy együttműködnek 
…………………………………………………………………. 
 
1. Az együttműködés célja:  
2. Az együttműködés keretei: 
3. A partnerek szerepe/feladata az együttműködésben: 

 

 

…………………..2011……………………….hó …………..nap 

 

 

 ………………………                                        …………………………… 

           Pályázó      Együttműködő partner 

 

 

 

 



 

 

 

Innovatív Dél-Zala – "Szívesen látjuk" - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek 
kialakítása, fejlesztése 

A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

Kitöltési útmutató:  

1. A dokumentumot a felek aláírásra jogosult (cégszerű) képviselői írják alá. 
Az aláíró nevét nyomtatott betűvel, kézzel vagy géppel, olvashatóan az aláírás alá kell 
írni. 

2. Az együttműködés kereteinél kell részletezni, azokat a feltételeket és formákat, ami 
alapján vállalják a felek az együttműködést (pl. eredményes pályázat esetén 
együttműködési megállapodás kötése, rendszeres tájékoztatás a projekt megvalósítása 
során, részvétel a pályázó projekttel kapcsolatos értekezletein). 

3. A partnerek szerepe/feladata az együttműködésben résznél mind a pályázó, mind az 
együttműködő partner részéről legalább egy-egy feladat/szerep felsorolása kötelező. A 
feladatoknak kapcsolódnia kell a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek 

projektben vállalt kialakításához, működéséhez. 
4. A fenti szándéknyilatkozat bővíthető, kiegészíthető. 
5. A dokumentumot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, maximum 1 

oldalban kell benyújtani. 

 

 

 

 

         

 



 

 

 

Innovatív Dél-Zala – "Szívesen látjuk" - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek 
kialakítása, fejlesztése 

A pályázó MVH regisztrációs száma:    

 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott  ………………………………………………… (pályázó hivatalos képviselőjének 

neve), mint a…………………………………………….. (vállalkozás neve, címe, adószáma) 

vállalom, hogy  a "Szívesen látjuk" - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek 

kialakítása, fejlesztése elnevezésű LEADER célterületre benyújtott 

……………………………………. című projektem  LEADER támogatással való megvalósulása 

esetén részt veszek az Innovatív Dél-Zala HACS által szervezett hálózatépítő 

összejöveteleken a beruházás megvalósítási időszakában, és együttműködve a HACS-csal 

éves rendezvénytervet állítok össze, és azt elérhetővé teszem a saját  (ha nincs saját honlap, 

akkor nem releváns) és a HACS honlapján. 

…………………..2011……………………….hó …………..nap 

 

……………………… 

                       Pályázó  



 
 
 
 
 
Innovatív Dél-Zala – "Szívesen látjuk" - a térség turisztikai attrakcióinak, 
rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése 
 
A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

A pályázó adatai: 
A pályázó neve: 
A pályázó címe: 
A pályázó adószáma: 

RENDEZVÉNY FORGATÓKÖNYV 

 

Formai követelmények: maximum 3 oldalas word dokumentum, Times New Roman, 12-es 
betűtípussal, 1-es sortávolsággal 

Tartalmi követelmények/ koncepció szerkezeti felépítése: 

1. A rendezvény célja, célcsoport 
Kérjük, adja meg a rendezvény céljait, valamint  a  várt  számszerűsíthető  vagy  egyéb 
módon meghatározható eredményeket! 
Határozza meg, hogy a rendezvénnyel milyen célközönséget szeretne bevonni a 
programokba!  
Mutassa be röviden, hogy kiket vár a rendezvényre? Számszerű mutatókat használjon! 
Csoportosítsa a várható látogatókat! 
 

2. A megrendezni kívánt rendezvény időpontja 
Indokolja az időpont kiválasztását! 

 
3. Részletes programterv 

Időtartam Programelem neve Fellépő/előadó/közreműködő 
pontos megnevezése 

Programelem 
formája  

    
    
    
    
    
    
    
A sorok bővíthetők! 
Dátum, cégszerű aláírás 
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A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

  
 

Szakmai
Önéletrajz 

 

  

Személyi adatok  

Név Vezetéknév, utónév
 

Születési hely, dátum  

Lakhely Irányítószám, város (község), házszám, utca

Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil:  
  

E-mail  
  

Szervezetnél betöltött 
munkakör/tisztség / 
projektben vállalt szerep 

 

Tanulmányok  
  

Időtartam Külön tüntesse fel – a pályázat szempontjából fontos – tanulmányait, a legutóbbitól kezdve 
és visszafelé haladva.   

Végzettség / képesítés  

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

 

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam Külön tüntessen fel minden – a pályázat szempontjából fontos – betöltött állást, a 
legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva.  

Foglalkozás / beosztás  

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 

A munkáltató neve és címe  

Tevékenység típusa, ágazat  

Egyéni készségek és 
kompetenciák

 

Anyanyelv Nevezze meg anyanyelvét (ha több van, mindet sorolja fel) 
 

Egyéb nyelvismeret Külön tüntessen fel minden ismert nyelvet, külön kitérve a beszéd és írás/szövegértés 
szintjére. 

Társas készségek és 
kompetenciák 

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket.  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket.  

Számítógép-felhasználói 
készségek és kompetenciák 

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket.  

  

Egyéb készségek és 
kompetenciák 

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket.  
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A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

  
 

  

Járművezetői engedély Itt tüntesse fel, rendelkezik-e járművezetői engedéllyel, és ha igen, nevezze meg a 
kategóriáját.  

  

Kiegészítő információk  
 
 

Itt tüntesse fel az egyéb fontos információkat, pl. kontaktszemélyek, referenciák, közéleti 
tevékenység, hobbi stb.  

 
Hely, dátum 

Aláírás 
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A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

 

A vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása 

A vállalkozás neve: 
A vállalkozás székhelye: 
A vállalkozás adószáma: 
 

1. A vállalkozás megalakulásának körülményei: 

2. A vállalkozás célja, küldetése: 

3. A vállalkozás tevékenységének célcsoportja: 

4. Jelentősebb tevékenységek legalább az elmúlt 3 évben: 

5. Eredmények: 

6. Továbbfejlődési lehetőségek: 

7. A tervezett fejlesztés céljának rövid bemutatása a vállalkozás eddigi 
tevékenységének tükrében: 
 
 

 

…………………..2011……………………….hó …………..nap 

 
                             ………………………                                   

                       vállalkozás képviselője                                        
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A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

 

Kitöltési útmutató: a „A vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása”-hoz 

 
Formai követelmény: max. 3 oldalas word dokumentum, Times New Roman 12-es 
betűtípussal 
 
Tartalmi követelmény:  

1. A vállalkozás alakulásának körülményei: Mutassa be az alapítás és egyéb jogi 
státuszban bekövetkezett változásokat, dátummal együtt. Mikor alakult, kik a 
tulajdonosok? 
 

2. A vállalkozás célja, küldetése: Mi a vállalkozás működésének célja? Tervezett 
tevékenysége hogyan kapcsolódik a vállalkozás céljához, küldetéséhez? 
 

3. A vállalkozás célcsoportja: Köthető-e a vállalkozás tevékenysége célcsoporthoz? 
Hogyan lehet csoportosítani a célcsoportot (nem, életkor, lakhely, stb.)?  

 
4. A vállalkozás azon tevékenységének részletes ismertetése, mely a tervezett 

fejlesztéshez kapcsolódik, kiemelten az elmúlt 3 év tevékenysége 2008-2011 között: 
referenciákkal, számadatokkal. 

 
5. Eredmények: Ismertesse a tevékenységek során elért számszerűsíthető eredményeket!  

 
6. Továbbfejlődési lehetőségek: Mutassa be röviden a vállalkozás fejlődési lehetőségeit, 

várható jövőbeni működését! 
 

7. A tervezett fejlesztés céljának rövid bemutatása a vállalkozás eddigi tevékenységének 
tükrében: Ismertesse, hogy a tervezett fejlesztés hogyan kapcsolódik a vállalkozás 
eddigi tevékenységéhez! 
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